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บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เรียน ท่านสมาชิก NNA และผู้อ่านทุกท่าน 

	 วารสารฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นฉบับส่งท้ายสำาหรับปีเก่า	พ.ศ.	 2554	นะคะ	ก็ถือว่าเป็นปีที่คนไทยต้องจดจำา 

ไปอกีนาน	สำาหรบัมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีข่องประเทศเรา		ซึง่สง่ผลตอ่ภาวะจติใจสำาหรบัผูป้ระสบภยั 

และแม้กระทั่งผู้เกาะติดสถานการณ์หน้าจอทีวีอย่างเราๆท่านๆเป็นอย่างยิ่ง	 กำาลังใจเป็นสิ่งสำาคัญ	คนไทย 

ไม่เคยย่อท้อ	 ทุกชีวิตก็คงต้องดำาเนินต่อไป	 เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คงเป็นบทเรียนสำาคัญที่จะทำาให้ทุกภาคส่วน 

ต้องหันมาให้ความสนใจและเตรียมการณ์ตั้งรับสำาหรับเหตุการณ์ในครั้งหน้าให้ดีกว่านี้	 สำาหรับเนื้อหาภาย 

ในวารสารฉบับนี้นะคะ	 ก็จะมีงานวิจัยที่เป็น	Original	Article	 ในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจสำาหรับ	 Recent	 

Advances	นั้นเกี่ยวกับ	Magnetic	Resonance	Spectroscopy	หรือเรียกย่อๆ	 ว่า	MRS	 	 ซึ่งหลายท่าน 

อาจจะไมเ่คยไดย้นิ	ซึง่เปน็การตรวจพเิศษชนดิหนึง่สำาหรบัชว่ยวนิจิฉยัภาวะทางสมองไดจ้ำาเพาะเจาะจงมากขึน้	

โดยในเมอืงไทยกส็ามารถทำาไดใ้นหลายๆแหง่แลว้นะคะ		ใน	Topic	Review	กจ็ะ	update	เกีย่วกบั	Japanese	 

Encephalitis	 ส่วน	 Interesting	 Case	 ก็เป็นผู้ป่วยที่น่าติดตาม	 มีลักษณะทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

และเอ็ม	 อาร์	 ไอ	 ที่น่าสนใจมาก	 	 ใน	 FAQ	ก็จะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่มี

ภาวะการตั้งครรภ์มาเกี่ยวข้องด้วย	ทั้งนี้ทั้งนั้น	 เรายังแนะนำาท่านเกี่ยวกับเว็บไซด์ที่น่าสนใจ	 ในการดูแลสมอง 

ของเราไม่ให้เสื่อมเร็ว	ใน	Neuroscience	IT	Zone		รวมทั้ง	นานาสาระ	และ	Image	Quiz	ที่น่าติดตามเช่นเคย	 

สุดท้ายนี้ดิฉันและทีมงานบรรณาธิการทุกท่าน	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ 

แต่ความสุข	ความเจริญ	ตลอดปีใหม่ปี	2555	นี้	และตลอดไปนะคะ	

                                                                                                                                                                                       

	 	 ผศ.พญ.วรินทร	พุทธรักษ์

	 	 บรรณาธิการ	



ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม

	 สวัสดีปีใหม่	2555	สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และผู้อ่าน

ทุกท่านครับ	 ในปี	 2554	ที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นมากมาย	ทั้งที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต	แต่ก็มีหลายๆ	เหตุการณ์	โดยเฉพาะเหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่ามหาอุทกภัยที่

เกดิขึน้	และเหตกุารณน์ีก้ส็ง่ผลตอ่ประชาชนทัว่ประเทศทัง้ทางตรงและทางออ้ม	ผมเชือ่มัน่วา่ปญัหาตา่งๆ	ทีเ่กดิ

ขึน้นัน้จะสง่ผลใหค้นไทยทกุคน	รวมทัง้ภาครฐัและเอกชนเกดิการตืน่ตวักบัภยัพบิตัทิีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายภาค

หน้า	และมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้น	สิ่งต่างๆ	ที่เราเห็นและได้เรียนรู้จากมหาอุทกภัยนี้ประการหนึ่งบอกเราได้ว่าคน

ไทยนั้นมีนำ้าใจและความสามัคคีที่อาจหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน	แต่ยังพบว่าเต็มเปี่ยมในหัวใจคนไทยทุกคน	และ

อีกสิ่งหนึ่งที่ได้พบ	คือ	การปรับตัวที่ดีของคนไทยให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ		

	 ผมและกรรมการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ขอสรุปผลงานใน

รอบปีที่ผ่านมาให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ	ดังนี้	 การประชุมวิชาการประจำาปีที่ผ่านมานั้นทางสมาคมประสาท

วิทยาศาสตร์	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ร่วมกับ	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 7	 งานบริการ

พยาบาล	โรงพยาบาลศรีนครินทร์		กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		และ	กลุ่มวิจัย

โรคลมชักแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น	ได้จัดประชุมวิชาการ	ประจำาปี	2554	ครั้งที่	13	เรื่อง	Building	 

Up	Healthcare	Network	 in	North-East	Thailand	 for	Neurological	 Patients	 ระหว่างวันที่	 14-16	

กันยายน	2554	ณ		ห้องประชุมมอดินแดง	และห้องประชุมมิตรภาพ	ชั้น	3	อาคารเรียนรวม			คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ซึ่งมีการบรรยายทั้งสิ้น	 17	หัวข้อ	การนำาเสนอผลงานวิจัยมีทั้งสิ้น	 19	 เรื่อง	 และผู้เข้า

ร่วมประชุม	ประกอบด้วย		แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	และสาขาสุขภาพอื่นๆ	จำานวน		663		คน	ซึ่งงานประชุม 

ดังกล่าวได้รับการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าได้ประโยชน์อย่างมาก	บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม	

สมาคมได้มีการจัดพิมพ์วารสารสมาคมออกอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่ายินดี	 คือวารสารของสมาคมได้รับ 

การยอมรบัในระดบัชาตอิยา่งเปน็ทางการ	โดยจดัอยูใ่นฐานขอ้มลูของ	Thailand	Citation	Index	ซึง่ม	ีimpact	 

factor	นอกจากนี้สมาคมยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายกิจกรรม	เช่นการร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท	 ทุนการศึกษาต่อนักศึกษาระดับ 

หลังปริญญา

	 กรรมการสมาคมทกุทา่นจะมุง่มัน่และตัง้ใจในการบรหิารงานอยา่งเตม็ทีใ่นปี	2555	เพือ่ใหส้มาคม

มีความเจริญก้าวหน้า	บรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	ในปีใหม่นี้ขออวยพรให้ 

ทุกท่านจงมีความสุขกาย	สุขใจ	ไม่เจ็บป่วยตลอดปี	2555	และตลอดไป
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